
١ 
 

 

 يم استسركوب هويت رژ

  
  ساالر پوران

  

 

 

  ١٣٩٨تير 



٢ 
 

، جنبش يا انقالبي سياسي و اجتماعي، قدرت تايي نظاميددنبال تحولي سياسي، اعم از كو كه به هايي نظام
ي زندگي اجتماعي را  سامانه »جاري«و » عادي«كنند، براي مدت زمان معيني سازوكارهاي  سياسي را قبضه مي

ي نيروي قهرآميزي كه  وانهتهاي جنبش يا به پش خواست كوشند به اعتبار مشروعيت آورند و مي به تعليق درمي
اين مقطع اند كه  ها آگاه اين نظام حال خود عمال كنند. با ايني خود را ا است، اراده كسب قدرت را ممكن كرده

هادهاي پايدار، اعم از نهادهاي رژيم پيشين يا ي ن وسيله به بايد نهادهاي آن زماني، دوراني موقتي است و
نحوي كه مشروعيت قدرت سياسي، كه از  د، بهنب و معجوني از آنها، جايگزين شونهادهاي تازه يا تركي

كه  ود. اينتازه، حفظ ش شدن ايدئولوژيك رژيمِ مشروعيت نيروهاي تغييردهنده ريشه گرفته است، بتواند با نهادين
مين و أتازه با نهادهاي انتخابي (مثال پارلمان) يا نهادهاي سنتي (مذهبي، نژادي، ملي) ت ت ايدئولوژيكمشروعي

رژيم سياسي تازه  ،و اين مشروعيتبا اتكا به اين نهادها  كند. تغييري ايجاد نمي ندر كاركرد آ تضمين شود،
. آيد درمي ،ي موروثي يا خالفت و واليتي مذهبي/االهي پادشاهي مطلقه، مثال جمهوري پارلماني، حالت عاديِ به
گيري رژيم  كننده براي پاي ب معارضان و مخالفان عنصري تعيينعمال زور و سركوآغازين ا ي موقت دوره در

به دهد با تبديل نهادهاي موقتي به نهادهاي دائمي و پايدار و اتكاي به آنها،  تازه است و به آن فرصت مي
كند،  عمال قهر عليه كساني كه نظام آنها را دشمنان خود تلقي ميا ،رژيمي عادي بدل شود. پس از اين دوران

به آن، به  بخشنده خواهد بود كه اينك به اعتبار نهادهاي مشروعيت ها  نظاماين   هاي ساختاريِ لفهؤيكي از م
  يرد.گ معنا، صورت مي ترين اش در عام»قانون اساسي«اعتبار 

استقرار يافت، هرگز » جمهوري اسالمي« م متناقضِدر ايران با نا ١٣٥٧بهمن  ٢٢س از اي كه پ نظام سياسي
اين » عادي«گاه دوران  تكيه »قانون اساسي«مثابه  ي موقت را ترك نكرده است و آنچه قرار بود به اين دوره

نيست. » عادي«مثابه وضعيت دائمي و  جز ثبت تناقض و تثبيت دوران موقت بهحاكميت تازه باشد، چيزي 
ماكان ضامن اصلي هاي حفظ نظام با اتكا به اين نهاد تازه نيست، بلكه ك فهلؤعمال زور، يكي از مسركوب و ا

خوار  ميراث سو به عنوان از يك» جمهوري اسالمي«دوراني عادي است.  ار عبث عبور بهبقاي رژيم در انتظ
ناگزير از تعهد به نهادهاي مشروعيتي مدرن  راهبرنده به سقوط سلطنت پهلوي هاي اجتماعي و سياسيِ جنبش

لحاظ عنصر مسلط دينيِ  ا و ...) است، اما ازسوي ديگر بهقانون، تفكيك قو ي مردم، جمهوري، حكومتأ(مانند ر
و ماهيت خود،  دو، در سرشت اسالمي در ايدئولوژي خود، الگو و آرماني جز خالفت و امامت و واليت ندارد؛ اين

نظام نهادهاي موازي و مضاعف است. سپاه در كنار ارتش، » جمهوري اسالمي«از همين رو،  ناقض يكديگرند.
هاي آشكار و نهان امنيتي در  عمال قهرِ دستگاههاي عادي، نهادهاي رنگارنگ ا هاي انقالب در كنار دادگاه هدادگا

و دم و دستگاه ولي فقيه در كنار دولت. نهادهايي كه بايد پس از دوران  امام رايي فرمانجنهاد اكنار شهرباني، 
شدند يا با انحالل نهادهاي قديمي  كردند، در نهادهاي موجود ادغام مي موقت آغازين به نهادهاي دائمي گذار مي

حضور در كنار آنها » جمهوري اسالمي«گرفتند، اينك به عنوان سند مجسم تناقض ماهوي  جاي آنها را مي
  دارند.
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كننده مشروعيت ايدئولوژيك  ي اين تناقض اين است كه نهادهايي كه قرار بود تامين ساله تداوم چهل آمد پي
 –سركوب  هاي مستقيمِ ن ارگا به هاي اسالمي و بسيج و سپاه، اينك نه تنها ها و انجمن رژيم باشند، مانند كميته

هاي  هي از منكر و دارودستهانهاي ثاراهللا و  ري گرفته تا گشتهاي بزرگ سراس در ابعادي گوناگون، از سازمان
دوام ندارد.  آنها جز از راه زور امكانِ موجوديت خود اند و بدل شده –ها و چماقداران »لباس شخصي«كوچك 

كنند، خود تنها به مين أت سوي مجريان مجاز قانوني را از عمال زورا بايست مشروعيت يعني، نهادهايي كه مي
  موضوعيت دارند. هاي زور و فشار مثابه اهرم

و شكنجه و اعدام تا امروز، هراس مرگبار از  ني شصت و تداوم سياست زندا ي دهه كارانه رهاي جنايتاكشت
هاي موضعي و موسمي اين يا آن  وق انساني مانند آزادي پوشش، سياستقترين ح آزادي انديشه و بيان و بديهي

ي تقالي مرگ و زندگي آن در برابر  و نشانه ننيستند، بلكه عنصر ماهوي آ» اسالميجمهوري «جناج حاكميت 
 . اين رژيماست –ان محيط زيست ن، دانشجويان، زنان، معلمان، حافظكارگرااز جمله   –هاي اجتماعي  جنبش

اش را پرچم  رينگار، از زني كه روس از كارگر و معلم و دانشجو و وكيل دعاوي و نويسنده و شاعر و روزنامه
هراسد و وحشتش را در به بندكشيدن و  اي كه مشغول آب بازي است تا حد مرگ مي كند، حتي از دختربچه مي

تواند  يهيچ روي نم واكنشي مذبوحانه كه بهدهد؛  ها، نشان مي شكنجه و كشتن مبارزان دلير و شريف اين جنبش
هاست.  در پايگاه اجتماعي و طبقاتي آن نيروهاي واقعيي غليان  هايي باشد كه نشانه سدي در برابر جنبش

ارش را تظرعابي كه رژيم اندهند كه ا شكنند، نشان مي هايي كه سكوت مرگبار دلخواه رژيم را مي ي كنش همه
  دارد، بيش از پيش قابل تحقق نيست.

ي انتخاب پوشش، گامي اسي و آزادانديشه و بيان، آزادي تشكل، آزادي زندانيان سي هر گام به سوي آزاديِ
 است.» جمهوري اسالمي«رژيم  ه و اعدام است. سركوب، هويتجندان و شكنز پايان رژيمِ ويس هب


